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Вступ 

Тематика курсових робіт призначена для надання допомоги студентам у 

підготовці та написанні курсових робіт з навчальної дисципліни «Цивільне право» ч. 

2, в обсязі, що вивчається на III курсі заочного факультету.  

Студентом може бути обрана будь-яка із запропонованих тем курсових робіт. За 

погодженням з викладачем студент може виконати курсову роботу на іншу тему, за 

умови, що вона узгоджується з предметом навчальної дисципліни.  

Перед написанням курсової роботи необхідно проаналізувати рекомендовані 

нормативно-правові акти, навчальну та наукову літературу, матеріали судової 

практики, наукові публікації, що стосуються обраної теми. Студент повинен 

дотримуватися порад щодо змісту кожного з питань плану курсової роботи та 

намагатися розкрити їх в повному обсязі.  

Необхідним є використання при написанні курсової роботи матеріалів 

правозастосовчої практики, опублікованої у відповідних періодичних виданнях 

(Вісник Верховного Суду України, Вісник господарського судочинства, Юридична 

практика та ін.) або розміщеної на сайтах судових органів в мережі Інтернет 

(http://www.court.gov.ua/, http://www.arbitr.gov.ua/, http://www.reyestr.court.gov.ua/, 

http://www.vasu.gov.ua/). 

Курсова робота має бути належним чином оформлена, виконана українською 

мовою. Робота повинна мати чітку та логічну структуру: зміст, вступ (2-3 стор.), 

основна частина згідно з планом (20-25 стор.), висновки (2-3 стор.), перелік 

використаних джерел. 
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Тема 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

П л а н 

 

1. Поняття  зобов'язання. 

2. Види зобов’язань. 

3. Підстави виникнення зобов'язань. 

4. Суб’єкти зобов’язань. Заміна осіб у зобов’язанні. 

 

При відповіді на перше питання необхідно дати визначення цивільно-

правового зобов’язання, розкрити ознаки, що відрізняють зобов’язальне 

правовідношення від речового правовідношення, а потім зупинитися на елементах 

зобов’язання.  

При висвітленні другого питання необхідно провести класифікацію 

зобов’язань  за різними класифікаційними критеріями: договірні і недоговірні; з 

негативним або позитивним змістом; односторонні і взаємні; головні та додаткові 

(акцесорні); альтернативні, факультативні, грошові; субсидіарні, часткові та солідарні; 

на користь третьої особи; регресні тощо.  

Відповідь на третє питання повинна містити аналіз підстав виникнення 

зобов’язань. При цьому необхідно врахувати те, що чинне законодавство (ст. 11 ЦК 

України) окрім договорів та інших правочинів, актів органів державної влади, органів 

влади АРК або органів місцевого самоврядування, завдання майнової (матеріальної) 

та моральної шкоди іншій особі, в якості підстав зазначає інші юридичні факти (дії 

або події) – юридичні вчинки, які не спрямовані на створення правових наслідків; 

події, що  виникають та існують незалежно від волі людей і які можуть бути 

підставою виникнення зобов’язання у випадках, передбачених актами цивільного 

законодавства або договорами, тощо. 

Останнє питання окрім аналізу суб’єктів зобов’язання та множинності осіб 
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потребує з’ясування підстав та процедури заміни в зобов’язанні кредитора та 

боржника.  

 

Д о д а т к о в а  л і т е р а т у р а :  

 

Жилінкова І. Конструкції заміни боржника у цивільному зобов’язанні. Вісник 

Академії правових наук України. 2010. № 1. С. 123–133. 

Иоффе О. С. Обязательственное право. Москва : Юрид. лит., 1975. 880 с. 

Ігнатенко В. М. Спільні риси й відмінності договірних і недоговірних 

зобов’язань. Проблеми законності. Вип. 114. С. 54–61. 

Легашова Е. С., & Муксинов, А. Р. Соглашение о неконкуренции с работниками: 

английский опыт и российская действительность. Закон. 2010. № 4. С. 51–60. 

Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. Москва: Гос. изд-во 

юрид. лит., 1950. 416 с. (Курс советского гражданского права / Всесоюз. ин-т юрид. наук 

М-ва юстиции СССР). 

Спасибо-Фатеева И. В. Правовая природа цессии. Предпринимательство, хозяйство 

и право. 1998. № 11. С. 13–18. 

 

Тема 2. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

П л а н 

 

1. Поняття та принципи виконання зобов’язання. 

2. Суб’єкти та предмет виконання зобов’язання. 

3. Місце, строк та спосіб виконання зобов’язання. 

 

При відповіді на перше питання необхідно дати поняття виконання 

зобов’язання, підкресливши, що за своєю правовою природою це – правочин, а саме 

тому на виконання зобов’язання поширюються загальні правила стосовно правочинів. 

Саме тут слід приділити увагу характеристиці загальних умов (засад) виконання будь-

яких зобов’язань, підкресливши відмінність між виконанням договірних і 
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недоговірних зобов’язань. 

При висвітленні другого питання необхідно особливо проаналізувати предмет 

та суб’єкти виконання зобов’язання. Доречно показати особливість виконання 

зобов’язань із множинністю осіб – часткових, солідарних та субсидіарних.  

Відповідь на останнє питання повинна містити характеристику  місця, строку 

та способу виконання зобов’язання. При цьому доцільно акцентувати увагу на 

специфіку виконання грошових зобов’язань. 

 

Д о д а т к о в і  н о р м а т и в н о - п р а в о в і  а к т и  т а  л і т е р а т у р а :  

 

Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV // 

Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/679-14. 

Про валюту і валютні операції : Закон України від 21.06.2018 р. № 2473-VІІІ // 

Офіц. Веб-сайт Верхов. Ради. України. Законодавство України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2473-19. 

Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду : рішення, внесені до 

ЄДРСР за період з 02.01.2019 р. по 01.02.2019 р. // Офіц. Веб-сайт Верхов. Суду. Діяльність. 

Судова практика і статистика. URL : https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/ daidjest_6.pdf. 

Боднар Т. В. Виконання договірних зобов’язань в цивільному праві : 

монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2005. 272 с. 

Боднар Т. В. Добросовісність, розумність та справедливість як принципи 

виконання договірного зобов’язання. Юридична Україна. 2005. № 3. С. 39–45. 

Крат В. І. Нетиповість виконання обов’язку іншою особою без згоди боржника. 

Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства : матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф. В. П. 

Маслова, 16 бер. 2012 р. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». Харків : Право, 

2012. С. 178–181. 

Печеный О. П. Задачи юридической науки в формировании принципов исполнения 

обязательств. Актуальні проблеми юридичної науки : тези доп. та наук. повідомлень 

Наук. конф. молодих учених та аспірантів / за ред. М. І. Панова ; ред. и предисл. Ч. Н. 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
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Азімова [та ін.]. Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2000. С. 32–33.  

Сібільов М. М. Договірне зобов’язання та його виконання. Вісник Академії 

правових наук України. 2003. № 2-3. С. 414–424. 

Спасибо-Фатєєва І. В. Вплив строку на договірне зобов’язання. Мала енциклопедія 

нотаріуса. 2006. № 1. С. 27–31. 

Сурженко О. А. Условия о сроках в договорных обязательствах. Просрочка 

исполнения обязательств. Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. 

Харків : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 1998. Вип. 33. С. 82–

86.  

Уразова А. А. Односторонний отказ от обязательства, договора и его 

исполнения как способ защиты субъективных гражданских прав : [разд. 2, гл. 1, § 11]. 

Харьковская цивилистическая школа: защита субъективных гражданских прав и 

интересов : монография / Нац. юрид. ун-т им. Я. Мудрого. Харків : Право, 2014. С. 

151–158. 

Уразова А. А. Расторжение договора и односторонний отказ от договора : [§ 5 

гл. 3]. Харьковская цивилистическая школа: о договоре : монография / Л. Н. Баранова 

[и др.] ; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеева. Харків: Право, 2017. С. 180–202. 

 

Тема 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

П л а н 

 

1. Поняття та загальна характеристика забезпечення виконання зобов’язання.  

2. Неустойка та її види. 

3. Порука та гарантія. 

4. Завдаток.  

5. Застава та її види. 

6. Притримання. 

7. Довірча власність. 

 

При висвітленні першого питання необхідно вцілому охарактеризувати 
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забезпечення виконання зобов’язання. Для цього потрібно звернути увагу на поняття 

та види способів забезпечення виконання зобов’язань, особливо наголосити на їх 

невичерпний перелік. Потім доцільно з’ясувати форму правочину щодо забезпечення 

виконання зобов’язання та наслідки її недотримання. На особливу увагу заслуговує 

аналіз співвідношення основного і додаткового зобов’язання (способу забезпечення). 

При відповіді на друге питання потрібно дати поняття неустойки, 

проаналізувати її предмет та провести класифікацію на види за різними критеріями на 

договірну та законну; штрафну, залікову, виключну та альтернативну тощо.  

У третьому питанні необхідно порівняти поруку і гарантію за суб’єктами, 

сферою застосування, характером та обсягом відповідальності поручителя і гаранта 

тощо. Особливу увагу слід звернути на те, що гарантія – це односторонній правочин, 

який не залежить від основного зобов’язання.  

Четверте питання присвячено такому способу забезпечення виконання 

зобов’язання як завдаток. Доцільно проаналізувати функції завдатку та порівняти його 

з авансом. 

П’яте питання потребує детального аналізу застави. Для цього необхідно 

з’ясувати підстави виникнення застави, дати поняття та зміст договору застави, 

охарактеризувати кожен з видів застави та процедуру звернення стягнення на предмет 

застави.  

У шостому питанні потрібно висвітлити питання такого способу забезпечення 

виконання зобов’язання як притримання. При цьому доцільно проаналізувати умови 

виникнення притримання, права кредитора і боржника стосовно притримуваної речі, 

провести порівняння притримання з заставою. 

У останньому питанні слід звернути увагу на новий для законодавства України 

спосіб забезпечення виконання зобов’язання – довірча власність.  

 

Д о д а т к о в і  н о р м а т и в н о - п р а в о в і  а к т и  т а  л і т е р а т у р а  

Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. № 2654-XII / Офіц. веб-сайт 

Верхов. Ради України. Законодавство України. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-12#Text 

Про іпотеку : Закон України від 05.06.2003 р. № 898-IV // Офіц. веб-сайт Верхов. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2654-12#Text
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Ради України. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-

15#Text. 

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень : Закон України від 

18.11.2003 р. № 1255-IV // Офіц. веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство 

України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1255-15#Text. 

Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації 

заставленого майна : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.1997 р. 

№ 1448 // Офіційний веб-сайт Верхов. Ради України. Законодавство України. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1448-97-%D0%BF#Text. 

Уніфіковані правила міжнародної торгівельної палати для гарантій на першу 

вимогу 1992 р. (публікація МТП  

№ 458). URL : https://docs.dtkt.ua/doc/988_001. 

Азімов Ч. Н. Забезпечення виконання зобов’язань : навч. посібник. Харків : 

НЮАУ, 1995. 49 с. 

Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. Москва : Статут, 2002. 222 

с. 

Пучковская И. И. О видах обеспечения исполнения обязательств как способах 

защиты. Харьковская цивилистическая школа: о договоре : монография / И. В. 

Спасибо-Фатеева, О. П. Печеный, В. И. Крат и др. ; под общ. ред. И. В. Спасибо-

Фатеевой. Харьков : Право, 2017. С. 108–118. 

Пучковская И. И. Ипотека: Залог недвижимости. Харьков : Консум, 1997. 132 с.  

Пучковська І. Й. Неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава та притримання 

як способи захисту прав кредитора в договірному зобов’язанні : навч. посібник. 

Харків : ФІНН, 2012. 144 с. 

Пучковська І. Й. Види забезпечення виконання зобов’язань як способи захисту. 

Юридична Україна. 2011. № 11. С. 26–31. 

Пучковська І. Й. Теоретичні проблеми забезпечення зобов’язань : монографія. 

Харків : Право, 2017. 472 с. 

Спасибо-Фатеева I. Порука і гарантія як способи забезпечення зобов’язань. 

Підприємництво, господарство і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. 2002. № 3. С. 

22–25. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1255-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1448-97-%D0%BF#Text
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Тема 4. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ~ЯЗАННЯ 

 

П л а н 

 

1. Поняття порушення зобов’язання та правові наслідки цього.  

2. Характеристика окремих правових наслідків порушення зобов’язання.  

3. Поняття, види та форми цивільно-правової відповідальності.  

 

У першому питанні спочатку потрібно дати поняття порушення зобов’язання, а 

потім зазначити правові наслідки порушення зобов’язання. Окремо потрібно 

зазначити наслідки прострочення боржника і кредитора. 

У другому питанні потрібно охарактеризувати такі правові наслідки 

порушення зобов’язання, як припинення зобов’язання внаслідок односторонньої 

відмови від зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом; розірвання 

договору, а також зміна умов зобов’язання.  

При відповіді на останнє питання необхідно зупинитися на таких правових 

наслідках порушеннях зобов’язання як сплата неустойки, втрата завдатку, 

відшкодування збитків та моральної шкоди. У зв’язку з цим потрібно навести поняття 

цивільно-правової відповідальності, охарактеризувати підстави та умови її настання, 

дати поняття вини в цивільному праві та зазначити випадки відповідальності без вини. 

На особливу увагу заслуговують форма (загальна та спеціальна) та види цивільно-

правової відповідальності (субсидіарна, солідарна та часткова; повна, обмежена та 

підвищена тощо). Окремо слід проаналізувати відповідальність за порушення 

грошового зобов’язання, а  також підстави звільнення від відповідальності за 

порушення зобов’язання.  

 

Д о д а т к о в і  н о р м а т и в н о - п р а в о в і  а к т и  т а  л і т е р а т у р а :  

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про 

відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992 
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р. № 6 // Вісн. Верхов. Суду України. - 2004. - № 1. - С. 17 – 25. 

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням 

шкоди: Роз'яснення Президії Вищ. арбітражного суду України від 01.04.1994 р. № 02-

5/215 // 3б. роз'яснень Вищ. арбітражного суду України. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - С. 

89 – 93. 

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) 

шкоди: Постанова Пленуму Верхов. Суду України від 31.03.1995 р. № 4 // Вісн. 

Верхов. Суду України. - 2001. - № 3. Вкладка. - С. 1 – 8. 

Про деякі питання, пов'язані з застосуванням індексу інфляції: Роз'яснення 

Вищ. арбітражного Суду України від 12.05.1999 р. № 02-5/223 // Вісник Вищ. 

арбітражного Суду України. - 1999.- № 3. - С.106 - 107. 

Баранова Л.М. Цивільно-правова відповідальність у сфері підприємницької 

діяльності // Проблеми законності: Республ. міжвідом. наук. зб. - Вип. 57.- X., 2002. - 

С. 52 – 59. 

Бенедисюк І. Нове цивільне законодавство України. Тема 27. Правові наслідки 

порушення зобов`язання та відповідальність за це // Бізнес. Бухгалтерія. - 2004.- 20 

грудня (№ 51). - C. 70-74 

Печений О. Проблеми відповідальності за порушення грошових зобов`язань // 

Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 3. - C. 53-56. 

Примак В. Порушення зобов`язання та його правові наслідки // Юридичний 

вісник України. - 2004. - 17-23 квітня (№ 16). - C. 9. 

Сібільов М. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за 

порушення договірних зобов`язань за чинним Цивільним кодексом України // Вісник 

Академії правових наук України. 2004 р. №2(37). - Х.: Право, 2004. - C.80-88. 

Супрун Ю. Цивільний кодекс України. Глава 51. Правові наслідки порушення 

зобов`язання // Закон і бізнес. - 2003. - 27 грудня (№ 52). - C. 12. 

 

 

Тема 5. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 

П л а н 
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1. Поняття та види підстав припинення зобов’язання. 

2. Припинення зобов’язань за волевиявленням сторін. 

3. Припинення зобов’язань з обставин, що не залежать від волі сторін. 

 

Відповідь на перше питання потрібно розпочати з поняття та наслідків 

припинення зобов’язання. Після цього потрібно класифікувати підстави припинення 

зобов’язань на види в залежності від різних підстав. 

У другому питанні потрібно проаналізувати такі підстави припинення 

зобов’язання як належне виконання, передання відступного, зарахування, за 

домовленістю сторін, прощення боргу, поєднання кредитора і боржника в одній особі. 

Особливу увагу доречно приділити умовам проведення зарахування та новації як 

різновиду припинення зобов’язання за згодою сторін.  

Відповідь на останнє питання повинна містити характеристику підстав 

припинення зобов’язань з обставин, що не залежать від волі сторін. Розглядаючи 

припинення зобов’язання неможливістю його виконання, доцільно проаналізувати 

положення ч. 1 ст. 625 ЦК України, відповідно до якої боржник не звільняється від 

відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. При аналізі 

припинення зобов’язання смертю фізичної особи необхідно з’ясувати, яке 

зобов’язання є нерозривно пов’язаним з особою боржника чи кредитора. Що 

стосується припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи, то потрібно 

акцентувати увагу на випадки, коли нормативно-правовими актами виконання 

зобов’язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу, 

зокрема за зобов’язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 

ушкодженням здоров’я або смертю.  

 

Д о д а т к о в і  н о р м а т и в н о - п р а в о в і  а к т и  т а  л і т е р а т у р а  

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень : Закон України від 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1255-15#Text
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Тема 6. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР 

 

П л а н 

 

1. Поняття та види цивільно-правових договорів. 

2. Принцип свободи договору.  

3. Зміст і форма цивільно-правових договорів. 

4. Укладення, зміна та розірвання договорів. 
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При відповіді на перше питання необхідно дати поняття цивільно-правового 

договору та провести класифікацію на види за різними підставами на консенсуальні і 

реальні; односторонні і двосторонні; відплатні і безвідплатні; попередні і основні; 

публічні і приєднання; на користь сторін договору і на користь третьої особи; з 

передачі майна у власність, з передачі майна у користування, з виконання робіт чи 

надання послуг тощо. 

У другому питанні потрібно досить детально проаналізувати принцип свободи 

договору і показати його значення. При цьому доречно звернути увагу на 

співвідношення договору і актів цивільного законодавства (ст. 6 ЦК України), 

випадки обмеження свободи договору. 

При висвітленні третього питання особливу увагу слід приділити видам умов 

договору: істотні, звичайні, випадкові. Оскільки за ЦК України ціна не є істотною 

умовою, необхідно проаналізувати існуючі механізми її визначення.  Доречно 

провести порівняння типових і примірних договорів.  Також необхідно розглянути 

вимоги до форми цивільно-правових договорів, звернувши увагу, що на неї 

поширюються вимоги про форму правочинів. 

Останнє питання передбачає логічний аналіз процедури укладення, зміни та 

розірвання договорів. Аналізуючи стадії укладення договору, необхідно зазначити 

вимоги до оферти та акцепту, враховуючи можливість існування публічної пропозиції 

укласти договір (ст. 699 ЦК України). В завершення потрібно розглянути підстави та 

правові наслідки зміни або розірвання договору.  

 

Д о д а т к о в і  н о р м а т и в н о - п р а в о в і  а к т и  т а  л і т е р а т у р а  

Про електронну комерцію : Закон України від 03.09.2015 р. № 675-VIII. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/675-19. 

Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними / 

Верховний Суд ; Узагальнення судової практики від 24 листопада 2008 р. Офіц. веб-сайт 

Верхов. Ради. Законодавство України. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0003700-

08. 

Інкотермс ® 2020 : правила по використанню термінів для внутрішньої та 

https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/675-19
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Борисова, О. П. Євсєєв та ін.; за ред. А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. Харків: Право, 

2012. 432 с. 

Харьковская цивилистическая школа: о договоре : монография / И. В. Спасибо-

Фатеева, О. П. Печеный, В. И. Крат и др. ; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. 

Харків : Право, 2017. 576 с. 

Майданик Р. Попередній договір і визнання права власності: судова практика і 

доктрина. Юридична газета. 2015. № 34 (25 серпня). С. 21. 

Недійсність правочинів: коментар судової практики / В. І. Крат [та ін.] ; ред. І. В. 

Спасибо-Фатєєва. Харків : Право, 2018. 264 с. 

Родоман Т. О. Оферта і акцепт як самостійні елементи в процесі укладення 

договору: від теорії до судової практики. Судова апеляція. 2016. № 3. С. 92–100. 

Філатова Н. Ю. Проблема визначення місця електронної форми представлення 

інформації в системі форм договорів. Актуальні проблеми приватного права: договір як 

правова форма регулювання приватних відносин : матеріали Наук.-практ. конф., присвяч. 

95-й річниці з дня народж. В. П. Маслова, Харків, 17 лют. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України, Харків. обл. осередок всеукр. громад. 

орг. «Асоціація цивілістів України». Харків : Право, 2017. С. 260–262.  
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Тема 7. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 

 

П л а н 

 

1. Поняття, загальна характеристика та види договору купівлі-продажу. 

2. Особливості роздрібної купівлі-продажу. 

3. Поставка. 

4. Контрактація сільськогосподарської продукції. 

5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.  

6. Міна.  

 

У першому питанні необхідно дати поняття та загальну характеристику 

договору купівлі-продажу. Особливу увагу слід звернути на розширення предмету 

договору (товар, майнові права та право вимоги) і видів договору купівлі-продажу. 

Друге питання потребує з’ясування особливостей договору роздрібної купівлі-

продажу, звернувши увагу, що він є публічним договором. Окремо слід зупинитися на 

правах споживача на обмін товару належної якості, а також у випадку продажу йому 

товару неналежної якості (при цьому доречно співставити положення ст. 678 і ст. 708 
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ЦК України). 

При висвітленні третього питання потрібно порівняти договір поставки з 

договором купівлі-продажу за предметом та суб’єктами.  

У четвертому питанні потрібно охарактеризувати договір контрактації 

сільськогосподарської продукції, показати його особливості у порівнянні з іншими 

договорами купівлі-продажу за предметом та суб’єктами. 

Характеризуючи договір постачання енергетичними та іншими ресурсами 

через приєднану мережу (п’яте питання), потрібно звернути увагу, що за загальним 

правилом цей договір є одночасно публічним договором і договором приєднання, та 

проаналізувати положення нормативних актів, присвячених регулюванню цих 

відносин. 

Висвітлюючи останнє питання, необхідно дати правову характеристику 

договору міни і з’ясувати доцільність віднесення його до договору купівлі-продажу. 

Аналізуючи предмет договору, доречно звернути увагу на випадки, коли можливий 

обмін майна на роботи чи послуги, а також на момент виникнення права власності на 

обмінювані товари.  

 

Д о д а т к о в і  н о р м а т и в н о - п р а в о в і  а к т и  т а  л і т е р а т у р а :  
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Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. URL : 

//http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12. 

Харьковская цивилистическая школа: о договоре : монография / И. В. Спасибо-

Фатеева, О. П. Печеный, В. И. Крат и др. ; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков 

: Право, 2017. (гл 4. Договоры с имуществом). 

Алямкін В. Виконання договору поставки. Підприємництво, господарство і 

право : наук.-практ. госп.-прав. журн. 2008. № 4. С. 44–46. 
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2. С. 18–20. 

Білоус Ж. А. Предмет договорів купівлі-продажу та поставки. Часопис Київського 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
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університету права. 2002. № 3. С. 35–41. 
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конструкція: монографія /А. П. Гетьман, В. І. Борисова, О. П. Євсєєв та ін.; за ред. 

А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. Харків: Право, 2012. Розд. 2, гл. 1. С. 26–56. 

Глоба О. Укладення договору поставки: теорія і практика. Юридичний журнал. 

2005. № 2. С. 40–47. 

Мосейчук Р. Особливості відшкодування збитків при порушенні умов постачання. 

Право України. 2005. № 5. С. 52–56. 

Соловйов О. М. Про нормативне закріплення «передачі майна» як однієї з 

підстав виникнення права власності профспілок України. Правничий часопис 

Донецького університету. 2002. № 1 (7). С. 50–53. 

Турчак І. О. Основні аспекти виконання договору поставки. Наше право. 2003. 

№ 3. С. 74–79. 

Хаскельберг Б. Л. Об основании и моменте перехода права собственности на 

движимые вещи по договору / Б. Л. Хаскельберг // Известия Вузов. Правоведение. – 

2000. – № 3. – С. 121–132. 

 

Тема 8. ДОГОВІР  НАЙМУ (ОРЕНДИ) 

 

П л а н 

 

1. Поняття, загальна характеристика та види договору найму (оренди).  

2. Особливості договору прокату. 

3. Найм (оренда) земельної ділянки. 

4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди. 

5. Найм (оренда) транспортного засобу. 

6. Лізинг. 

 

У першому питанні потрібно дати поняття та загальну характеристику 

договору найму (оренди). Особливу увагу слід звернути на розширення предмету 

(неспоживна річ та майнові права) та видів договору найму (оренди). Аналізуючи 
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права та обов’язки сторін, доречно зупинитися на переважних правах наймача, а 

також зазначити наслідки поліпшення чи погіршення речі, переданої в найм.  

Друге питання потребує з’ясування особливостей договору прокату у 

порівнянні з іншими видами договору найму (оренди). Цей різновид є одночасно 

публічним договором і договором приєднання. Аналізуючи предмет договору, 

доцільно з’ясувати, коли він може використовуватися для виробничих потреб.  

При висвітленні третього питання необхідно детально охарактеризувати 

договір найму (оренди) земельної ділянки, звернувшись до положень Закону України 

„Про оренду землі”. 

Четверте питання передбачає аналіз договору найму будівлі або іншої 

капітальної споруди. При цьому потрібно з’ясувати поняття будівлі або іншої 

капітальної споруди та провести розмежування з договором найму житла. 

Розкриваючи п’яте питання, необхідно показати особливості найму (оренди) 

транспортного засобу. Особливу увагу слід приділити предмету та формі договору.  

При розгляді останнього питання необхідно охарактеризувати договір лізингу 

та показати його значення і співвідношення з іншими договорами. Потрібно 

проаналізувати види і форми лізингу, правове положення продавця, а також 

відповідальність і ризики за договором лізингу.  
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http://zakon2.rada.gov.ua/%20laws/show/723/97-вр
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_263
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Чуркін І. А. Переважні права за договором найму (оренди) автомобільного 

транспортного засобу без екіпажу. Право і Безпека. 2013. № 3. С. 130-134. URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2013_3_28. 

 

Тема 9. НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА 

 

План  

 

1. Поняття договору найму (оренди) житла. 

2. Істотні умови та форма договору найму (оренди) житла.   

3. Права та обов’язки сторін. Переважні права наймача.  

4. Припинення договору найму (оренди) житла.  

 

Перше питання плану присвячено аналізу дефініції визначення поняття 

договору найму (оренди) житла та проведенню порівняльного аналізу між 

договірними відносинами найму (оренди) житла, що перебуває у приватній власності 

(комерційний найм) та державній чи комунальній власності (соціальний найм). 

Розкриваючи перше питання, обов’язково слід звернути увагу на законодавство, що 

застосовується для регулювання відносини, які виникають при комерційному й 

соціальному наймі та зазначити умови при яких до відносин з найму (оренди) 

державного або комунального майна застосовується ЦК України. В межах цього 

питання заслуговує свого аналізу й поняття договору піднайму.   

Відповідь на друге питання повинна бути побудована на послідовному аналізі 

істотних умов договору найму (оренди) житла. До таких умов слід зарахувати: 

предмет договору, розмір та порядок оплати, строк дії договору тощо. Вказати на види 

строкових договорів та існуючі відмінності в правовому регулюванні таких договорів. 

Окремої уваги в межах цього пункту плану курсової роботи заслуговує пошук 

відповіді на питання щодо форми договору найму (оренди) житла.  

Розкриття  третього пункту плану роботи слід почати з детального аналізу 

суб’єктного складу цих правовідносин, звертаючи уваги не лише на наймодавця та 

наймача, а також на інших осіб: які постійно проживають з наймачем, тимчасових 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624082
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2013_3_28
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мешканців, піднаймача. В подальшому необхідно виокремити комплекс прав та 

обов’язків, що мають або можуть мати кожен з цих осіб. Бажано більш детально 

інтепретувати поняття та зміст так званих «переважних» прав, які згідно ЦК України 

належать наймачу.    

В останній частині курсової роботи аналізуються положення цивільного 

законодавства, які регламентують підстави та форми припинення  договору найму 

(житла). Під час такого аналізу особливої уваги вимагає розтлумачення зиісту ст.825 

ЦК України, яка встановлює як для наймача, так і для наймодавця  підстави для 

відмови від договору й для його розірвання. Слід сформулювати власну думку щодо 

можливості закріплення в договорі найму (оренди) приватного житла додаткових 

підстав для відмови чи розірвання  договору.  
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та житлового будівництва : Закон України від 25.12.2008 р. № 800-VI // Офіц. веб-сайт 

Верхов. Ради України. Законодавство України. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-17. 

Галянтич М. К., Коваленко Г. І. Житлове право України : навч. посібник. Київ : 

Юрінком Інтер, 2002. 480 с. 

Житлове право України : навч. посіб. / за ред. Є. О. Харитонова. Київ : Істина, 

2008. 160 с. 

Замуравкина Р. М. К вопросу о регулировании отношений коммерческого найма 

жилья с участием нанимателя – юридического лица. Проблеми законності : акад. зб. 

наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. Харків : Нац. юрид. акад. України, 2009. Вип. 105. С. 

215–220. 

Замуравкина Р. М. Отдельные вопросы регулирования отношений найма жилья. 

Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / відповід. ред. В. Я. Тацій. Харків : 

Нац. юрид. акад. України. 2005. Вип. 75. С. 56–61. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-17


 28 

Замуравкіна Р. М. Актуальні питання реалізації житлових прав в умовах світової 

фінансової кризи. Проблеми законності : Акад. зб. наук. пр. / відповід. ред. В. Я. 

Тацій. Харків : Нац. юрид. акад. України. 2010. Вип. 109. С. 94–100. 

Замуравкина Р. М. Защита жилищных прав сторон договора коммерческого 

найма (аренды) жилища. Харьковская цивилистическая школа: Защита субъективных 

гражданских прав и интересов : монография / И. В. Спасибо-Фатеева, М. Н. Сибилев, 

В. П. Яроцкий и др. ; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков : Право, 2014. С. 

487–498. 

Замуравкина Р. М. Договоры в жилищном праве. Харьковская цивилистическая 

школа: о договоре : монография / И. В. Спасибо-Фатеева, О. П. Печеный, В. И. Крат и 

др. ; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков : Право, 2017. С. 533–550. 

Мичурин Е. А. Договоры с жильем. Харьков : Медиа группа «Харьков 

юридический», 2001. 156 с.  

Сліпченко С. О., Мічурін Е. О., Соболев О. В. Житлове право України : наук.-

практ. посібник. Харьков : Еспада, 2003. 344 с.  

 

Тема 10. ДОГОВІР  ПІДРЯДУ 

 

П л а н 

 

1. Загальна характеристика та види договору підряду. 

2. Права та обов’язки сторін за договором підряду.  

3. Особливості побутового підряду. 

4. Будівельний підряд.  

5. Ризики та відповідальність сторін за договором підряду. 

 

При відповіді на перше питання спочатку необхідно дати визначення поняття 

договору підряду, його правову характеристику та класифікацію на види. Потім 

потрібно провести розмежування між договорами підрядного типу й договорами про 

надання послуг та договорами на оплатну передачу майна у власність. 

При висвітленні другого питання необхідно детально проаналізувати права та 
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обов’язки підрядника і замовника, дослідити їх взаємовідносини з субпідрядником. 

Доречно з’ясувати порядок визначення ціни договору, види кошторису та наслідки 

ощадливості підрядника.  

Третє питання присвячено характеристиці одного з різновидів договору 

підряду – побутового підряду. Потрібно з’ясувати критерії, за якими проводиться 

розмежування між різними видами підряду. Необхідно вказати, що договір 

побутового підряду є публічним договором, акцентувати увагу на гарантіях прав 

замовника з врахуванням того, що зазначені відносини регулюються також 

законодавством про захист прав споживачів.  

Четверте питання передбачає аналіз договору будівельного підряду. Особливу 

увагу слід приділити видам робіт, які проводяться за цим договором. Необхідно 

сформулювати визначення поняття проектно-кошторисної документації, вказати 

механізм внесення змін до цієї документації. 

У заключній частині роботи потрібно зупинитися на питанні про ризики та 

відповідальність за договором підряду. Необхідно з’ясувати, яка сторона несе ризик 

випадкового знищення чи пошкодження матеріалу та об’єкта договору підряду. При 

аналізі відповідальності сторін за договором доцільно не обмежуватися лише 

загальними положеннями, а показати особливісті відповідальності сторін за різними 

видами договору підряду.  
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Тема 11. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

 

П л а н  

 

1. Поняття договору перевезення та його види.  

2. Загальна характеристика договору перевезення вантажу. Права та обов’язки 

сторін.  

3. Загальна характеристика договору перевезення пасажирів та багажу. Права 

та обов’язки сторін.  

4. Цивільно-правова відповідальність за зобов’язаннями, що випливають з 

договорів перевезення.  

 

В межах відповіді на перше питання потрібно сформулювати визначення 

різних видів договорів перевезення, порівняти та розкрити їх зміст. Враховуючи те, 

що у плані окремо не виділено такі види договорів як договір чартеру (фрахтування), 

довгостроковий договір тощо, необхідно зупинитися також і на їх дослідженні.   

При відповіді на друге питання необхідно проаналізувати істотні умови 

договору перевезення вантажу, форму його укладення та документальне 

супроводження перевезення, права та обов’язки сторін. Окремої уваги потребує 

дослідження правового статусу вантажоодержувача. 

За схожим зразком можливо провести розкриття третього питання, однак вже 

щодо договору перевезення пасажирів та багажу. При цьому доцільно провести 

порівняння понять ручної поклажі, багажу та вантажу.  

Наостанок важливим є дослідження особливостей покладення цивільно-

правової відповідальності на перевізника за втрату чи пошкодження вантажу, 

завдання майнової або моральної шкоди  пасажиру, механізму здійснення 

претензійного порядку врегулювання спорів, що виникли у зв’язку з цим.  
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Тема 12. ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ 

П л а н  

 

1. Поняття договору зберігання та його види.  

2. Істотні умови та форма договору збергігання. Сторони договору.  

3. Особливості правового регулювання спеціальних видів зберігання. 

4. Зберігання на товарному складі.  

 

Розглядаючи перше питання слід  дати загальну характеристику договору 

зберігання та провести класифікацію на види за різними підставами. Окремо слід 

акцентувати увагу на існуванні договорів, які передбачають зберігання речей, 

визначених родовими ознаками.   

Розкриваючи друге питання слід проаналізувати предмет договору, строк його 

дії, права та обов’язки  поклажодавця та зберігача, а також форму договору 

зберігання.  
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При висвітленні третього питання, враховуючи різномаїття спеціальних видів 

зберігання, необхідно здійснити системний виклад притаманних їм особливостей 

правового регулювання.  

Що стосується такого різновиду зберігання як зберігання на товарному складі 

(четверте питання), то з використанням спеціального законодавства необхідно 

проаналізувати вимоги, що пред’являються до його документального оформлення,  

істотні умови договору, права й обов’язки сторін.      
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Тема 13. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ 

П л а н 

 

1. Поняття «договір доручення» та його юридична характеристика. 

2. Предмет договору доручення та його види. 

3. Сторони і зміст договору доручення. 

4. Форма договору доручення. Довіреність на здійснення дій повіреним. 

5. Передоручення. Підстави, форма. 

6. Припинення договору доручення та його наслідки. 

 

Відповідаючи на перше питання, потрібно визначитися з поняттям договору 

доручення, його юридичною характеристикою, здійснити відмежування даного 

договору від інших договорів з надання послуг, а саме юридичних послуг, і в першу 

чергу, від договору комісії. В наступних питаннях розкрити предмет даного договору, 

його зміст та види, приділивши окрему увагу такому виду представництва як 

«комерційне представництво». Розглянути можливі форми договору доручення, 

порівняти «договір доручення» і «довіреність». 

Розглядаючи п’яте питання, потрібно визначити випадки (обставини), при 

наявності яких дозволяється здійснити передоручення виконання та дослідити 

питання відповідальності сторін у випадку передоручення. Дослідженню в цій темі 

підлягають також підстави та наслідки припинення договору доручення. 
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Тема 14. ДОГОВІР КОМІСІЇ 

 

П л а н  

 

1. Загальна характеристика договору комісії та порівняння його з іншими 

договорами.  

2. Істотні умови договору комісії.   

3. Права та обов’язки сторін.   

4. Припинення договору комісії. 

 

При висвітленні першого питання необхідно дати поняття та правову 

характеристику договору комісії. Характерезуючи договір комісії як договір з надання 

послуг, потрібно визначити його місце в системі інших договорів, які 

опосередковують надання послуг та провести порівняльну характеристику договору 

комісії з договорами доручення та управління майном.  

При відповіді на друге питання потрібно послідовно розкрити предмет 

договору, умови за якими комісіонер зобов’язаний продати або купити майно, розмір 



 41 

та форма комісійної плати, строк виконання комісіонером своїх обов’язків тощо.    

У третьому питанні слід проаналізувати права та обов’язки сторін. Особливу 

увагу необхідно звернути на наслідки відступу від вказівок комітента, можливість 

укладення договору субкомісії та  притримання речі. 

Наостанок потребують дослідження спеціальні підстави для припинення 

договору комісії шляхом відмови від нього.            
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підручник. Київ : Істина, 2011. 808 с.  

 

Тема 15. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ 

План  

 

1. Поняття  страхування. Види та форми страхування.  

2. Основні поняття страхового права. 

3. Поняття договору страхування та його види.  

4. Істотні умови та форма договору страхування.   

5. Сторони договору страхування. Права та обов’язки сторін.  

 

Аналізуючи перше питання слід пам’ятати про те, що у цілому курсова робота 

присвячена не економічній проблематиці, а питанням юриспруденції. Тому важливо 

здійснити виклад необхідного матеріалу саме з точки зору цивільного права, в тому 

числі в питанні щодо форм та видів страхування.  

Особливістю страхового права є достатня кількість понять, ігнорування аналізу 

яких фактично зводить нанівець будь-які теоретичні спроби в поясненні сутності 

існуючих страхових відносин. Керуючись саме таким міркуваннями, надзвичайно 

важливим виглядає розкриття в межах курсової роботи ряду понять, зокрема: 

страховий ризик, страховий випадок, франшиза тощо.  

Початком безпосереднього дослідження одного із інститутів договірного права 

– договору страхування повинно стати тлумачення його визначень, що містяться в 

законі та доктрині.  При цьому першочергової уваги заслуговують  легальні дефініції 

ст.979 ЦК України та Закону України «Про страхування». Обов’язковою є проведення 

загальної характеристики договору страхування та поділ його на види.   
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Як і для будь-якого іншого договору, для укладення договору страхування 

перш за все необхідне досягнення сторонами в належні формі згоди з усіх істотних 

умов. Внаслідок чого, є принциповим, виокремлення та аналіз цих умов.  

Окремої уваги в межах останньої частини курсової роботи заслуговує питання 

щодо сторін договору: страхувальника та страховика та їх прав й обов’язків. Готуючи 

відповідь на це питання слід, проаналізувавши чинне законодавство, виокремити 

вимоги до організацій, які зможуть займатися страховою діяльністю.  
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Тема 16. КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР  

 

П л а н  

 

1. Поняття та загальна характеристика кредитного договору. 

2. Істотні умови та форма договору.   

3. Права та обов’язки сторін.   

4. Припинення договору.  

 

Розкриваючи перше питання, необхідно дати поняття кредитного договору та 

порівняти його з договором позики. Слід також проаналізувати поняття 

«комерційного кредиту», «іпотечного кредиту» «споживчого кредиту» та інші види 

кредиту, які містить законодавство України.  

Висвітлюючи друге питання необхідно з’ясувати істотні умови та форму 

кредитного договору. Окремо слід звернути увагу на необхідність дотримання при 
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укладенні договорів так званих принципів кредитування: відплатності, зворотності, 

забезпеченості й т.п. 

При відповіді на третє питання потрібно проаналізувати права та обов’язки 

сторін. При цьому можна зупинитися на конкретному кредитному договорі, який 

може бути укладено на практиці, наприклад, договір на надання споживчого кредиту 

на придбання житла, автомобілів тощо. 

В останньому питанні слід проаналізувати положення чинного законодавства 

та при наявності можливості положення укладених кредитних договорів стосовно 

питання дострокового припинення кредитних відносин.  
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http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/. 

 

Тема 17. РОЗРАХУНКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

 

П л а н  

 

1. Загальна характеристика розрахункових відносин. Види та форми 

розрахунків. 

2. Поняття договору банківського рахунку. 

3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. 

4. Розрахунки за акредитивом. 

5. Розрахунки за інкасовими дорученнями. 

6. Розрахунки із застосуванням чеків. 

  

Розрахункові відносини є відносинами, що регулюють як нормами цивільного, 

так і нормами публічного права, в першу чергу, фінансового. У зв’язку з цим у 

першому питанні в межах навчальної дисципліни цивільного права слід приділити 

увагу саме цивільно-правовим аспектам.  

Під час висвітлення другого питання необхідно не тільки сформулювати та 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/
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розкрити визначення договору банківського рахунку та його види, а й дати його 

загальну характеристику та порівняти з іншими договорами, що укладаються 

банківськими установами: банківського вкладу, кредитний договір тощо.  

Аналізуючи в наступних питаннях плану курсової роботи окремі види 

розрахунків слід розкрити сутність цих видів, продемонструвати механізм їх 

здійснення, переваги та недоліки в порівнянні один з одним.  
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Тема 18. ДОГОВОРИ В СФЕРІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ 

ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

П л а н 

 

1. Поняття, загальна характеристика, види та форма договорів в сфері 

інтелектуальної власності.  

2. Ліцензійний договір. 

3. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності. 

4. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності. 

5. Договір комерційної концесії. 

 

При відповіді на перше питання необхідно навести поняття та види договорів в 

сфері інтелектуальної власності. При цьому доречно звернути увагу на невиключний 

перелік зазначених договорів в ЦК України. Даючи загальну характеристику 

договорів в сфері інтелектуальної власності, потрібно проаналізувати їх сторони та 

предмет. Аналізуючи форму договорів, зверніть увагу на наслідки її недотримання та 

значення державної реєстрації договорів.  

Характеризуючи ліцензійний договір (друге питання), потрібно дати поняття та 

зазначити предмет і сторони договору. Особливу увагу слід приділити змісту договору 

та наслідкам недосягнення згоди по певним умовам, які згідно з законодавством 

повинен містити договір. Необхідно також зупинитися на класифікації ліцензій на 

види, зокрема за обсягом прав, що надаються.  

Аналізуючи договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності (третє питання), доцільно порівняти його з ліцензійним договором та 

договором купівлі-продажу. При цьому потрібно акцентувати увагу на наслідках 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21%20DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=FP_index.htm_2009_3_69
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укладення договору для сторін. 

При відповіді на четверте питання необхідно дати поняття та правову 

характеристику договору про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності. Доцільно також звернути увагу, що якщо сторони в 

договорі не передбачать розподіл майнових прав інтелектуальної власності на 

створений об’єкт, то настають наслідки, передбачені ст. 430 ЦК України.  

Даючи загальну характеристику договору комерційної концесії (п’яте 

питання), доречно зазначити предмет, сторони, форму та зміст договору. Потрібно 

також провести порівняння договору комерційної концесії та ліцензійного договору. 
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Тема 19. ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНОГОРОДИ  

 

П л а н 

1. Публічна обіцянка винагороди в системі зобов’язального права України. 

2.  Поняття зобов’язань з публічної обіцянки винагороди та їх види. 
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3. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. 

4. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.  

 

При висвітленні першого питання слід визначити місце зобов’язань з публічної 

обіцянки винагороди в системі зобов’язального  права у цілому та  недоговірних 

зобов’язань зокрема. Для цього необхідно провести аналіз критеріїв поділу різних за 

змістом відносин на окремі види та охарактеризувати ті підстави, що породжують 

відносини з публічної обіцянки винагороди. 

При  відповіді на друге питання слід сформулювати визначення відносин з  

публічної обіцянки винагороди та навести їх види.  

У третьому та четвертому питанні необхідно розкрити сутність та зміст 

відносин, що виникають та існують в межах  двох видів зобов’язань з публічної 

обіцянки винагороди. При цьому особливу увагу слід приділити праву особи, яка 

публічно обіцяла винагороду, на зміну умов публічної обіцянки винагороди чи умов 

конкурсу. Під час висвітлення останнього питання бажано зупинитися на процедурі 

проведення конкурсу, з виділенням етапів його здійснення та можливих варіантів 

оцінювання результатів проведеного конкурсу.  

 

Д о д а т к о в і  н о р м а т и в н о - п р а в о в і  а к т и  т а  л і т е р а т у р а :  

Ігнатенко В. М. Квазі-інститут недоговірних зобов’язань з односторонніх 

правомірних дій. Теорія і практика правознавства : [Електрон. наук. фахове вид.]. 

2018. № 2(14). URL :  http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/186027. 

Ігнатенко В. М. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. 

Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері : матеріали «круглого столу», 

присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, 23 груд. 2011 р. / Нац. ун-т 

«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків : Юрайт, 2012. С. 56–59. 

Ігнатенко В.М. До питання про місце і структуру інституту позадоговірних 

зобов’язань у зобов’язальному праві України // Проблеми правознавства та 
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Майданик Р. Договори, пов’язані з азартними іграми (цивільно-правові 
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Смирнов В.Т. Конкурс в советском гражданском праве. - М., 1964. 

 

Тема 20. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ 

 

П л а н 

 

1. Зобов’язання з відшкодування шкоди в системі зобов’язального права 

України. 

2.  Загальні положення про відшкодування шкоди. Види шкоди.  

3. Спеціальні види підстав виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди.  

4. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я 

або смертю.  

5. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).  

 

При відповіді на перше питання необхідно визначити місце зобов’язань з 

відшкодування шкоди в системі зобов’язального права та порівняти їх з 

зобов’язаннями з безпідставного набуття та збереження майна, відносинами, що 

виникають з неналежного виконання договірних обов’язків, тощо.  

У другому питанні слід проаналізувати загальні положення про відшкодування 

шкоди. Розкриття змісту майнової та моральної шкоди необхідно проводити з 

посиланням на конкретні можливі прояви такої шкоди в різних учасників цивільних 

відносин.  

При висвітленні третього питання потрібно класифікувати зобов’язання з 

відшкодування шкоди на види з застосуванням різноманітних критеріїв: суб’єктний 

склад, вид завданої шкоди тощо, а також охарактеризувати так звані спеціальні 

делікти, тобто підстави для відшкодування завданої шкоди при наявності 

особливостей. 

При відповіді на четверте питання слід розкрити особливості відносин з 
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відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.  

У п’ятому питанні потрібно проаналізувати відносини, що виникають у зв’язку 

з завданням шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).      
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Тема 21. НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ  

ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ 

 

П л а н 

 

1. Загальні положення про зобов’язання з набуття, збереження майна без 

достатньої правової підстави. 

2.  Порівняльна характеристика зобов’язань з набуття, збереження майна без 

достатньої правової підстави з іншими інститутами зобов’язального права.  

3. Правові наслідки повернення майна.  

 

У першому питанні необхідно охарактеризувати зобов’язання з  набуття, 

збереження майна без достатньої правової підстави, які іноді називають 

зобов’язаннями з «безпідставного збагачення». 

При відповіді на друге питання необхідно порівняти ці зобов’язання з 

відносинами, що виникають внаслідок заподіяння шкоди, вчинення дій в майнових 

інтересах іншої особи, повернення майна, у випадку припинення дії договору, 

внаслідок спливу строку його дії, визнання договору недійсним тощо. Слід звернути 
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увагу, що згідно ч.3 ст. 1212 ЦК України положення глави 83 ЦК України 

поширюються також на інші види вимог.  

Вкінці слід висвітлити питання щодо проведення розрахунків між потерпілим 

та набувачем майна при поверненні безпідставного набутого майна з урахуванням 

моменту, коли особа довідалася або могла довідатися про безпідставне збагачення.  
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